
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  BANDEROVO 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/18-18/6 
URBROJ:  2170/01-09-10-18-2 
Rijeka,  05. rujan 2018. 

 
 

ZAPISNIK 
SA 39. SJEDNICE VMO BANDEROVO 

 
39. sjednica VMO Banderovo održana je 05. rujna 2018. (srijeda) s početkom u 17 sati u 
prostorijama MO Banderovo, Rudolfa Tomšića 15. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

- Nada Pindulić, predsjednica VMO  
- Antica Prelec, član VMO 
- Salih Bačinović, član VMO 
- Elvis Šutalo, član VMO 
- Đulijana Desanti, tajnica MO 
 

Sjednici nisu bili nazočni: 
- Nadja Poropat, zamjenica predsjednice VMO  

 
 
Usvajanje zapisnika sa 38. sjednice VMO Banderovo održane 20. lipnja 2018. godine 

 Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO Nada Pindulić i predložila slijedeći dnevni red kako slijedi: 
 

DNEVNI RED 
 

1. Programska aktivnost: Dani MO Banderovo 
2. Zahtjev za produženje radnog vremena caffe bar „Holly“ 
3. Komunalna problematika 
4. Razno 

 
 

AD – 1 
Programskom aktivnošću u toku rujna planira se obilježavanje Dana MO Banderovo, a započet će 
održavanjem kreativnih radionica. 13. rujna održat će se akcija mjerenja krvnog tlaka i šećera u 
krvi u jutarnjim satima. Nakon toga odat će se počast palim u II svjetskom ratu kod spomenika u 
Velebitskoj ulici i učesnicima Domovinskog rata u Aleji branitelja na Drenovi. U popodnevnim 
organizirat će se edukativna šetnja posvećena medicini uz stručno vodstvo prof Theodora de 
Canziani Jakšić, povjesničara umjetnosti. Posjetiti će se Klinički bolnički centar Rijeka, Medicinska 
škola i Medicinski fakultet. Od sportskih događanja organizirat će se turnir u briškuli i trešeti, a 
zaključit će se druženjem s građanima.   
 

Zaključak: 

 Vijeće je usvojilo prijedlog programa obilježavanja Dana MO. 
 
AD – 2  
Odjelu gradske uprave za poduzetništvo dostavljen je zahtjev za određivanje kasnijeg završetka 
radnog vremena (do 2.00 sata) za caffe bar Holly koji posluje u Ulici Braće Branchetta 35 za dan 
08. rujan 2018. godine zbog proslave rođendana. Traže mišljenje Vijeća MO koje treba dostaviti 
Odjelu.  
 
 
 



Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Suglasno je da se dozvoli kasniji završetak 
radnog vremena uz napomenu da razina buke bude primjerena. 
 

AD – 3 – KOMUNALNA PROBLEMATIKA 
AD – 3 – 1  
Stiže jesen, a s njom i vremenske nepogode, pa je potrebno očistiti šahte za oborinske vode koje 
su zatrpane komunalnim otpadom te kamenjem i zemljom. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Uputiti zahtjev prema Odjelu gradske uprave 
za komunalni sustav. 
 

AD – 3 – 2  
Nova školska godina započela je 03. rujna, a s njom su nastavljeni svakodnevni problemi 
sugrađana koji žive u blizini Medicinske škole. Učenici se zadržavaju za vrijeme odmora ispred 
kućnih pragova i remete javni red i mir.  
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Dostaviti zahtjev ravnatelju Medicinske škole i 
Odjelu gradske uprave za komunalni sustav, Direkciji za komunalno redarstvo.  

 
AD – 3 – 3  
U Velebitskoj ulici između kbr. 10 i 14 nalaze se šahte u nadležnosti Vodovoda i kanalizacije koje 
lupaju prilikom prelaska pješaka i vozila te stvaraju konstantnu buku. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Proslijediti zahtjev KD Vodovod i kanalizacija. 
 
AD – 3 – 4  
U posljednje vrijeme primjećeno je sve češće okupljanje mladih i nepoznatih osoba na području 
Banderova, poglavito oko Medicinskog fakulteta, Medicinske škole, Ulice dr Frane Kresnika oko 
kbr. 2 i dječjeg parka na raskršću sa Prvomajskom ulicom, u Ulici Rudolfa Tomšića kod kbr.  8, 
oko boćarije u Ulici Corada Ilijasicha te kod trgovačkog centra Spar. Dobili smo anonimne dojave 
da se rasparčava droga i javno konzumiraju razni opijati. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Proslijediti dopis Informativnom centru za 
prevenciju kriminaliteta na području Grada Rijeke.  
 

AD – 4 – RAZNO  
AD – 4 – 1   
Turistička zajednica grada Rijeke i Grad Rijeka organiziraju u srijedu, 26. rujna u 12 sati u 
Vijećnici Grada Rijeke, Korzo 16, prigodni program kojim će obilježiti Svjetski dan turizma i 
završetak akcije „Volim Hrvatsku – Volim Rijeku“. Mjesnom odboru upućen je poziv na svečanu 
dodjelu priznanja za provedbu akcija u sklopu projekta. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. Svečanoj dodjeli prisustvovat će Nada 
Pindulić, predsjednica Vijeća MO. 

 

 
Sjednica je završila u 18,30 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od 2 (dvije) stranice. 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:                               Predsjednica Vijeća MO: 
 
 

                     Đulijana Desanti                                                                  Nada Pindulić 


